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Ledelsespategning 

Vi har dags dato aflagt arsrapporten for 2010 for Industriens Fond. 

Arsrapporten aflregges i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af fond ens aktiver og passiver, 
finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen 
indeholder en retvisende redeg0relse for de forhold, den omhandler. 

K0benhavn, den 21. marts 2011 

Adm. direkt0r 

BES'IYRELSE: 

formand nrestformand 

Lars Kolte Michael M0ller 
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Den uathrengige revisors pa.tegning 

Til fondsbestyrelsen i Industriens Fond 
Pategning pa arsregnskab 
Vi har revideret arsregnskabet for Industriens Fond for regnskabsaret 2010 omfattende anvendt 
regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter. Arsregnskabet aflregges efter arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og atlregge et arsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflregge et arsregnskab, der giver 
et retvisende billede uden vresentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmressig regnskabspraksis og ud0velse af 
regnskabsmressige sk0n, som er rimelige efter omstrendighederne. 

Revisors ansvar og den udforte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt 
vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krrever, at vi lever 
op til etiske krav samt planlregger og udf0rer revisionen med henblik pa at opna h0j grad af sikkerhed 
for, at arsregnskabet ikke indeholder vresentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de bel0b og oplysninger, der er anf0rt i 
arsregnskabet. De valgte handlinger athrenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen 
for vresentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og 
aflreggelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik pa at udforme 
revisionshandlinger, der er pass en de efter omstrendighederne, men ikke med det formal at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, 
om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen ud0vede 
regnskabsmressige sk0n er rimelige samt en vurdering af den samlede prresentation af arsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af fond ens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsaret 2010 

i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

U dtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redeg0relse i 
overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til arsregnskabsloven 
gennemlrest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillreg til den gennemf0rte 
revision af arsregnskabet. 

Deter pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med arsregnskabet. 

K0benhavn, den 21. marts 2011 

Deloitte \ 
StatsautoriJ~ret Revisionsaktieselskab 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning

Fonden forventer i 2011 at få udbetalt udbytte for aktierne i Nykredit i forlængelse af selskabets 
årsregnskab for 2010. Fonden forventer tillige, at Foreningen Nykredit i 2011, i forlængelse af 
udbyttebetalingen, vil købe en del af fondens aktier i Nykredit Holding A/S.

Aktiebeholdningen i Nykredit Holding A/S udgør ved årsskiftet 2010/2011 fortsat nominelt 71,9 
mio.kr., svarende til 5,42 pct. af aktiekapitalen og 3.004 mio. kr. som andel af den indre værdi af 
selskabet ved udgangen af 2010.

Fondens investeringsstrategi for fondens frie midler har i 2010 fortsat altovervejende været placering 
i realkreditobligationer med lang løbetid. 

Fondens formål 
Fonden har til formål at yde støtte til foranstaltninger og projekter, der generelt kan bidrage til 
videreudvikling af dansk erhvervsliv med særlig vægt på dansk industri. Der kan endvidere ydes støtte 
til undervisningsaktiviteter og forskningsprojekter med erhvervsmæssigt sigte. Denne støtte kan også 
ydes til enkeltpersoner. Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der har indtjeningsmæssigt eller 
virksomhedsspecifikt formål.

Støtte kan ydes som direkte tilskud eller som rentefrit eller rentebærende lån.

Herudover har fonden til formål at være aktionær i Nykredit koncernen.

Årets resultat 
Årets resultat før uddelinger blev på 55.057 t. kr. Med fradrag af de af fonden i 2010 vedtagne 
uddelinger på 69.261 t. kr., opnår fonden en reduktion af kapitalen på 14.204 t. kr.

I 2009 blev resultatet efter renter og kursgevinster, men før uddelinger et overskud på 84.636 t. kr. 
Med fradrag for de af fonden i 2009 vedtagne uddelinger på 107.900 t.kr., opnåede fonden en 
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Aktiebeholdningen i Nykredit Holding A/S udgør ved årsskiftet 2010/2011 fortsat nominelt 71,9 
mio.kr., svarende til 5,42 pct. af aktiekapitalen og 3.004 mio. kr. som andel af den indre værdi af 
selskabet ved udgangen af 2010.

Fondens investeringsstrategi for fondens frie midler har i 2010 fortsat altovervejende været placering 
i realkreditobligationer med lang løbetid. 

Fondens formål 
Fonden har til formål at yde støtte til foranstaltninger og projekter, der generelt kan bidrage til 
videreudvikling af dansk erhvervsliv med særlig vægt på dansk industri. Der kan endvidere ydes støtte 
til undervisningsaktiviteter og forskningsprojekter med erhvervsmæssigt sigte. Denne støtte kan også 
ydes til enkeltpersoner. Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der har indtjeningsmæssigt eller 
virksomhedsspecifikt formål.

Støtte kan ydes som direkte tilskud eller som rentefrit eller rentebærende lån.

Herudover har fonden til formål at være aktionær i Nykredit koncernen.

Årets resultat 
Årets resultat før uddelinger blev på 55.057 t. kr. Med fradrag af de af fonden i 2010 vedtagne 
uddelinger på 69.261 t. kr., opnår fonden en reduktion af kapitalen på 14.204 t. kr.

I 2009 blev resultatet efter renter og kursgevinster, men før uddelinger et overskud på 84.636 t. kr. 
Med fradrag for de af fonden i 2009 vedtagne uddelinger på 107.900 t.kr., opnåede fonden en 
reduktion af kapitalen på 23.264 t.kr. 

Fondens uddelinger sker primært indenfor følgende tre strategiske fokusområder: ”Kompetencer og 
viden”, ”Virkelyst og iværksætteri” samt ”Internationalisering og åbenhed”. 

Udbetaling af uddelingerne har en horisont på mellem et og seks år. Flere projekter er fortsat under 
behandling.

Ledelsesforhold 
Fonden har pr. 1. februar 2010 ansat en projektchef med særligt ansvar for udvikling af fondens egne 
initiativer, således at fondens sekretariat ved udgangen af 2010 udover den adm. direktør bestod af 4 
medarbejdere.

Forventninger til 2011
Fonden forventer, at Nykredit Holding A/S i 2011 vil udbetale udbytte for regnskabsåret 2010 på 
samlet 300 mio. kr. Idet fonden ejer 5,42 % af aktiekapitalen, forventes der udbetalt et udbytte på 
16,26 mio. kr.

Fonden forventer tillige, at Foreningen Nykredit i 2011 i forlængelse af udbyttebetalingen fra Nykredit 
Holding A/S, vil købe en del af fondens aktier i Nykredit Holding A/S.  Dette salg vil forventeligt 
indbringe fonden ca. 250 mio.kr. inklusiv kursavance.

Fondens kapitalbevægelser for 2011 vil derudover udgøres af forrentningen af fondens værdipapir- og 
likviditetsbeholdning med fradrag af eventuelle udbetalinger af bevilgede donationer i løbet af 2011.

Strategisk har fonden en forventning om, at omfanget af årlige uddelinger kan blive på 100 mio. kr.

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet forhold, der væsentligt påvirker fondens 
finansielle stilling pr. 31. december 2010.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter bestemmelserne for
regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra at
projektbevillinger efter anbefaling fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu indregnes som en
overskudsdisponering, hvor disse tidligere blev udgiftsført i resultatopgørelsen.
Sammenligningstallene for 2009 er tilpasset.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
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Generelt
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter bestemmelserne for
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Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra at
projektbevillinger efter anbefaling fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu indregnes som en
overskudsdisponering, hvor disse tidligere blev udgiftsført i resultatopgørelsen.
Sammenligningstallene for 2009 er tilpasset.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorhold, it, økonomifunktion,
eksterne konsulenter mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner, bilordning
mv. til fondens personale.

Anvendt regnskabspraksis
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og ‐omkostninger, aktieudbytter, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i
fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige
underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
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Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Omkostninger til udvikling af immaterielle aktiver indregnes i medfør af årsregnskabslovens § 33 i
resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og
omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i
brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

It-udstyr 3 år
Inventar 5 år
Kunst afskrives ikke

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede finansielle aktiver måles til dagsværdi. Finansielle anlægsaktiver, der ikke handles
på et velfungerende marked, og hvor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles til kostpris
eller en lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Projektbevillinger
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Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Omkostninger til udvikling af immaterielle aktiver indregnes i medfør af årsregnskabslovens § 33 i
resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og
omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i
brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

It-udstyr 3 år
Inventar 5 år
Kunst afskrives ikke

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede finansielle aktiver måles til dagsværdi. Finansielle anlægsaktiver, der ikke handles
på et velfungerende marked, og hvor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles til kostpris
eller en lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Projektbevillinger
Bevillinger til projekter kan ydes som kontante tilskud eller ved påtagelse af forpligtelser til at yde
projektstøtte i form af arbejdsindsats og afholdelse af eksterne omkostninger eller som en
kombination heraf.

Bevillingerne til de enkelte projekter fragår i alle tilfælde egenkapitalen via
overskudsdisponeringen i det år, hvor fonden påtager sig en retlig eller faktisk forpligtelse.
Eventuelle uudnyttede bevillinger tilbageføres til egenkapitalen ved det enkelte projekts endelige
afslutning.

Såfremt fonden afholder projektrelaterede omkostninger, der ikke indgår i en bevillingsmæssig
forpligtelse, indregnes omkostningerne i resultatopgørelsen i takt med at de afholdes.
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Resultatopgørelse for året 2010

2010 2009

Note t.kr. t.kr.

OMKOSTNINGER

1 Administrationsomkostninger (960) (1.595)

2 Personaleomkostninger (4.257) (2.747)

3 Egne projekter (206) 0

Rejser, møder og repræsentation (245) (114)

Bestyrelseshonorarer (800) (800)

Lokaleomkostninger (518) (409)

Omkostninger i alt (6.986) (5.665)

FINANSIELLE POSTER

Renteindtægter 45.166 43.826

Udbytte 443 73

Realiserede kursreguleringer 35.379 322

Urealiserede kursreguleringer (25.602) 29.403

Finansielle poster i alt 55.386 73.624

Resultat før skat 48.400 67.959

4 Skat af årets resultat 6.657 16.677

ÅRETS RESULTAT 55.057 84.636

Der foreslås disponeret således:

5 Projektbevillinger for året 69.261 107.900

Overført til fondskapitalen (14.204) (23.264)

Årets resultat 55.057 84.636
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Balance pr. 31. december 2010

AKTIVER

2010 2009

Note t.kr. t.kr.

6 Materielle anlægsaktiver i alt 576 584

Aktier i Nykredit Holding A/S 935.571 935.571

Aktier, investeringsbeviser 0 4.061

Obligationer 1.016.162 979.872

7 Finansielle anlægsaktiver i alt 1.951.733 1.919.504

Anlægsaktiver i alt 1.952.309 1.920.088

Tilgodehavende renter 10.714 11.745

Tilgodehavende udbytteskat 124 21

Udskudt skatteaktiv 2.656 0

Andre tilgodehavender 186 515

Projekttilgodehavende 5.600 5.600

Tilgodehavender i alt 19.280 17.881

Likvide beholdninger 11.986 1.247

Omsætningsaktiver i alt 31.266 19.128

AKTIVER I ALT 1.983.575 1.939.216
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Balance pr. 31. december 2010

PASSIVER

2010 2009

t.kr. t.kr.

Grundkapital 1.000 1.000

Disponibel kapital 1.188.549 1.188.549

Overført resultat 616.052 630.256

8 Fondskapital i alt 1.805.601 1.819.805

4 Udskudt skat 0 4.001

Hensættelser i alt 0 4.001

9 Skyldige projektbevillinger 176.190 114.714

Skyldige feriepenge 172 75

Skyldige omkostninger 1.612 621

Kortfristet gæld i alt 177.974 115.410

PASSIVER I ALT 1.983.575 1.939.216

10 Andre forpligtelser
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Noter
2010 2009
t.kr. t.kr.

1 Administrationsomkostninger

Kontorhold (92) (103)

Etableringsomkostninger 0 (630)

Website 0 (269)

IT (340) (88)

Bogholderi (137) (125)

Revision (94) (93)

Fagkonsulenter (58) (140)

Formidling (68) 0

Abonnementer og kontingenter (28) (19)

Forsikringer (57) (39)

Depotgebyrer (33) (37)

Afskrivninger (53) (52)

(960) (1.595)

2 Personaleomkostninger
Medarbejdernes aflønning
Lønninger (1.868) (819)
Pension (193) (109)
Andre personaleomkostninger (309) (176)

(2.370) (1.104)
Direktørens aflønning
Løn (1.500) (1.375)
Pension (255) (234)
Andre personaleomkostninger, incl. bilordning (132) (34)

(1.887) (1.643)

Lønomkostninger i alt (4.257) (2.747)

3 Egne projekter

Design som konkurrenceparameter (102) 0

Radikal forenkling (32) 0

Priskonkurrence (72) 0

(206) 0
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Noter
2010 2009

t.kr. t.kr.

4 Skat

Udskudt skat vedrører forskellen mellem foretagne regnskabs- og skattemæssige 

hensættelser til fremtidige uddelinger.

Skat af årets resultat 0 0
Regulering af udskudt skat 6.657 16.677

6.657 16.677

Udskudt skat pr 1. januar 2010 (4.001) (20.678)
Regulering af udskudt skat på hensættelser (219) 23.553
Regulering af udskudt skat på obligationer 6.876 (6.876)
Udskudt skat pr. 31. december 2010 2.656 (4.001)
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Noter
Kontant Øvrige 2010 2009
bevilling ydelser t.kr. t.kr.

5 Projektbevillinger for året
Suitable Growth 15.450 1.050 16.500 0
Robotteknologi 12.000 0
Lean Ledelsesguide 9.200 100 9.300 0
Sourcing Excellence 6.000 0
Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning 5.800 0
Global Leadership Competences 5.625 0
Entrepreneuership Leadership (EL2) 5.000 0
Det digitale univers 2.868 0
Knowledge to Connect 1.600 0
Entrepreneurship and Innovation Coaching 1.000 0
Naturfagsmarathon 1.000 0
Baltic Development Forum 900 0
Demonstratorium 750 0
Baltic Logistic Hub 425 0
Innovationsanalyse 370 0
Robotfestival 185 0
Biotech Academy Camp 62 0
Finansrådskontingent 62 61
Emax nordic 50 0
Miljøteknisk lærebog 50 0
Det danske universitet i Kina 0 80.000
Centers of Excellence 0 14.000
ISI 2015 0 8.500
Naturvidenskabernes Festival 2010-2012 0 3.000
Naturvidenskabernes Hus 0 1.500
Nyt naturvidenskabeligt undervisningskoncept 0 500
Index Award 2009 0 500
Virksomheders overheadomkostninger 0 400
Etablering af et fødevareinnovationsnetværk 0 266
Kapitalfondenes Kompetencer 0 60
Tilbageførte uddelinger (286) (887)

69.261 107.900

6 Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. januar 2010 636 0
Tilgang 45 636
Afgang 0 0
Anskaffelsessum 31. december 2010 681 636
Akkumulerede afskrivninger 1. januar 2010 (52) 0
Afgang 0 0
Årets afskrivninger (53) (52)
Akkumulerede afskrivninger 31. december 2010 (105) (52)
Bogført værdi 31. december 2010 576 584
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7 Finansielle anlægsaktiver

Aktier, Aktier i

Obliga- investerings- Nykredit

tioner beviser Holding A/S

t.kr. t.kr. t.kr.

Anskaffelsesværdi primo 952.368 5.000 935.571

Tilgang i årets løb 660.941 0 0

Afgang i årets løb (598.110) (5.000) 0

Anskaffelsesværdi ultimo 1.015.199 0 935.571

Reguleret til regnskabsmæssig værdi 963 0

Beholdning herefter 1.016.162 0

Den indre værdi af fondens 5,42 pct. aktier i Nykredit Holding A/S udgør 3.004 mio kr.

pr. 31. december 2010 svarende til en merværdi på 2.068 mio. kr. udover bogført værdi.

8 Fondskapital

Grund- Disponibel   Overført 

kapital kapital resultat I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Saldo primo 1.000 1.188.549    630.256       1.819.805    

Projektbevillinger 0 -                     (69.261)        (69.261)        

Årets resultat -                     -                     55.057 55.057

Saldo ultimo 1.000 1.188.549 616.052 1.805.601



Noter

9 Skyldige projektbevillinger
Kontant 
bevilling

Øvrige 
ydelser I alt 2010 I alt 2009

Fremtidens Ledelse 3.150 3.150
Bright Green Carbon Fund 504 3.276
Nyt naturvidenskabeligt undervisningskoncept 63 500
Naturvidenskabernes Festival 2.495 3.000
Syddansk Universitet, overhead omkostninger 286 400
Centres of Excellence 13.445 125 13.570 14.000
Universitetet i Kina 79.500 322 79.822 79.953
ISI 2015 8.127 8.500
Kapitalfondenes kompetencer 60 60
Sourcing Excellence 6.000 6.000 0
BDF Topmøde Vilnius 712 712 0
Innovationsanalyse 370 370 0
Miljøteknisk lærebog 50 50 0
Knowledge to Connect 1.522 1.522 0
Robotteknologi 12.000 12.000 0
Lean ledelsesguide 9.200 100 9.300 0
Fremtidssikret videnskabelig undervisning 5.800 5.518 0
Naturfagsmaraton 1.000 1.000 0
Suitable for Growth 15.016 895 15.911 0
Experimentarium - Forprojekt 750 750 0
Femern Belt Development 425 425 0
Biotech Academy 62 62 0
CSE Entrepreneurship and Innovation 1.000 1.000 0
Det Digitale Univers 2.868 2.868 0
Entrepreneuership Leadership (EL2) 5.000 5.000 0
Fremtidens Globale Lederkompetencer 5.625 5.625 0
Natuvidenskabernes Hus 0 1.208
Future City 0 400
Foodture Danish Food 0 267

176.190 114.714

10 Andre forpligtelser
Industriens Fond har indgået leje-/leasingaftaler dækkende forskellige perioder 
indtil 30. juni 2013 med en samlet leje-/leasingforpligtelse på 916.351 kr. Af de 
indgåede leje-/leasingaftaler forfalder 559.932 kr. inden for 1 år. 
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